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χαιοτήτων Νικοπόλεως προέβη είς τόν καθαρι
σμόν, του, έπί παρουσίςι των αστυνομικών άρ- 
χών τοΟ γειτονικοΟ Σταθμού, καί εις τήν περισυλ
λογήν των κτερισμάτων, ήτοι δύο χρυσών ένωτίων, 
σχήματος κρίκου, καί δύο πήλινων λύχνων. Έπί 
τής άνω έπιφανείας τοΰ ένός λύχνου υπάρχει ανά
γλυφος Έρωτιδεύς, κρατών νάρθηκα ξύλινον, έπί 
τής βάσεως δέ τό όνομα τοΰ κεραμέως, Λουκίου1β.

Σ. I. ΑΑΚΑΡΗΣ

IV. ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗ-
ΛΩΣΕΩΣ

1. Άρχαϊον θέατρον Δωδώνης
Εις τό δυτικόν περιμετρικόν ανάλημμα τοΰ 

κοίλου τοΰ θεάτρου έγένοντο αί κάτωθι στερεω
τικοί καί άναλημματικαί έργασίαι, υπό τήν έπί- 
βλεψιν τοΟ Εφόρου ’Αρχαιοτήτων Σωτηρίου Δά- 
καρη.

α) Άποκατεστάθη όλόκληρος σχεδόν ή δυτι
κή πλευρά τοϋ άναλήμματος τούτου διά τών έπί 
τοΟ έδάφους εύρεθέντων λίθων, μετά τήν άφαίρε- 
σιν τών μπαζών (Π ί ν. 293 α). Οί θραυσθέντες 
λίθοι συνεδέθησαν δι’ όρειχαλκίνων γόμφων, τό 
δέ έσωτερικόν τοΰ κοίλου, τό όποϊον είχε καταρ- 
ρεύσει, έπληρώθη δι’ άργών λίθων καί σιμεντοκο- 
νίας. Πρός τούτο έχρησιμοποιήθησαν 22 μ.3 όγ
κολίθων ώς καί 100 μ.3 περίπου άργολίθων πρός 
σχηματισμόν τής στοιβής.

'Υπολείπεται έργασία διά τό προσεχές πρόγραμ
μα, ούτως, ώστε τό άνάλημμα νά άποκτήση δύο 
είσέτι δόμους, πρός συγκράτησιν τού γεμίσμα
τος τού κοίλου, δεδομένου μάλιστα ότι έπί τοΰ 
έδάφους ύφίστανται είσέτι πολλοί λίθοι τοΰ άνα
λήμματος.

β) Άποκατεστάθη ό ΒΔ. πύργος τοΰ άναλήμμα
τος τής προσόψεως, διότι είχε διαρραγή ή βάσις 
του καί όλόκληρος σχεδόν ή όψις είχε καταρρεύ- 
σει (Π ί ν. 293 β).

γ) Έγένετο προμήθεια 25 μ.3 όγκολίθων άσβε- 
στολίθου καί 100 μ.3 λίθων άργών πρός συμπλή- 
ρωσιν τοΰ έσωτερικοΰ τοΰ κοίλου.

δ) Έγένετο συντήρησις τών πρό τοΰ κοίλου 
είκοσι έδωλίων μετά κερκίδος, άνηκόντων είς τό 
άρχαϊον στάδιον ( Π ί ν. 293 γ).

Πρός τούτο συνεκολλήθησαν τά άπολεπισθέν- 
τα τεμάχια, έξασφαλισθείσης τής άνω έπιφανείας 
τών έδωλίων, έκ τοΰ έντονου άπολεπισμοΰ, τόν 
όποιον ύφίσταται τό είδος τοΰτο τοΰ άσβεστολί- 
θου. Ό Π ί ν. 293 δ δεικνύει τήν πρό τών έρ- 
γασιών κατάστασιν τοΰ ΒΔ. πύργου καί τών όπ’ 
αύτόν έδωλίων τοΰ σταδίου.

16. J. Perlzweig, Lamps of the Roman Period (The Athe
nian Agora VII), άριθ. 235, 253, 264, 267, 287, 305 - 307.

2. ’Αρχοντικά Τσεπελόβου Ζαγορίου
Διά πιστώσεως, διατεθείσης έκ τοΰ Έργου 

Επενδύσεων «Στερέωσις ’Αρχοντικών Τουρ
κοκρατίας», έγένοντο αί έξής έργασίαι είς τά 
αρχοντικά Τσεπελόβου Ζαγορίου:

Κατ’ άρχήν δέν κατέστη έφικτή ή στερέωσις 
τών τοίχων τής πλέον σημαντικής οικίας Κέντρου 
έν Τσεπελόβφ, τοΰ Ιδιοκτήτου άποποιηθέντος τήν 
έπέμβασιν, διότι είχε τήν ύποψίαν, ότι τοΰτο θά 
άπετέλει αιτίαν άπαλλοτριώσεως τής οίκίας του.

Κατόπιν τούτου αί κύριαι έργασίαι έστράφησαν 
είς τήν στερέωσιν τής οίκίας Μιλτιάδου Τσου- 
μάνη (Π ί ν. 294 β ). Άνακατεσκευάσθησαν έκ 
θεμελίων οί έτοιμόρροποι έξωτερικοί τοίχοι τής 
ανατολικής πλευράς κατά τό ήμισυ, ύψους 6.50 
καί μήκους 6.85 μ., ή βόρειος έξ όλοκλήρου, μή
κους 11.55 καί ύψους 6 μ., καί σχεδόν άνακατε- 
σκευάσθη ή στέγη τής οίκίας. Τήν άπαιτηθεϊσαν 
ξυλείαν τής στέγης διέθεσεν έξ ίδιων ό ιδιοκτήτης. 
’Απαιτούνται είσέτι σοβαραί έργασίαι, οΰχί βε
βαίως έπείγουσαι, τής προσόψεως καί τοΰ έσω- 
τερικοΰ, παρουσιάζοντος άξιόλογον ένδιαφέρον 
(Πίν. 294α).

Έγένετο έπίσης, είς μήκος 5.50, μερική άνακα- 
τασκευή τοΰ δυτικοΰ τοίχου τής αυτής οίκίας, 
ύψους 5 μ., κοινού ( μεσοτοίχου ) μετά τής πρός 
Δ. συνεχομένης οίκίας τοΰ Σωτηρίου Βαγγέλη 
(Πίν. 294 γ). ’Ακολούθως έξετελέσθησαν μι- 
κροτέρας κλίμακος στερεωτικοί έργασίαι εις τοί
χους καί στέγας τών κατωτέρω οικιών, πρός πρό- 
ληψιν ένδεχομένης καταρρεύσεως: Οίκίας ’Α
δελφών Φερεντίνου, στερέωσις έξωτερικοΰ τοί
χου δυτικής πλευράς, οίκίας Γεωργίου Δούβαλη, 
συντήρησις άνατολικής πλευράς, άνακατασκευή 
τοίχου 9.50x2.50 μ., έπισκευή στέγης, οίκίας 
Ευφροσύνης Βαζίμα, στερέωσις νοτίας πλευράς 
έξωτερικοΰ τοίχου καί οίκίας Παπαμπέλη ή 
Μάου, μιάς τών καλυτέρων οικιών τής κοινότη- 
τος, ή όποια κατά τήν τετειχισμένην έπιγραφήν 
έυθειάσθη τό έτος 1771, στερέωσις τμήματος άνα
τολικής πλευράς τοίχου. Έστράφησαν δηλαδή 
αί άνωτέρω έργασίαι είς τήν πλήρη στερέωσιν 
τών τοίχων καί τής στέγης τής οίκίας Μιλτ. 
Τσουμάνη καί είς τήν μερικήν στερέωσιν τοίχων 
καί στεγών άλλων οίκιών, είς όσα σημεία έκρίθη 
έπιβεβλημένη ή στερέωσις.
3. Περιφράξεις

Περιεφράχθη τό παλαιολιθικόν σπήλαιον Ά- 
σπροχαλίκον τής Κοινότητος Άγιου Γεωργίου 
Νομού Πρεβέζης, ένφ δαπάναις τής Αρχαιολο
γικής Εταιρείας περιεφράχθη ή βυζαντινή βασι
λική Γλυκής Παραμυθίας.

Σ. ΑΑΚΑΡΗΣ
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Ηπειρος. Τσεπέλοβον: α. ’Εσωτερικόν οικίας Τσουμάνη, β. Ό άνακατασκευασθείς τοίχος τής οικίας
Τσουμάνη, γ. Οικία Βαγγέλη
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